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قدم النائب محمد هايف اقتراح����ا برغبة جاء فيه: من املعلوم 6
في شريعتنا اإلسالمية ما تواتر عن رسول اهلل ژ بشأن الرقية 
الشرعية بنية االستشفاء، وهو أمر محمود، إال أنه في اآلونة األخيرة 
انتش����رت ظاهرة مدعي العالج بالرقية الش����رعية الذين استغلوا 
املرجعية الشرعية لألمر في مترير زيفهم على الناس، وتضليلهم 
لتحصيل املكاس����ب املادية غير آبهني باملخالفات الش����رعية التي 
يرتكبونها. وملا النتشار تلك الظاهرة على نطاق واسع من مخاطر 

ذات أبعاد  اجتماعية وشرعية، ما دفع بعض الغيورين العداد حملة 
اطلقوا عليها حملة »حسبنا« ملواجهتها، وملا على االجهزة احلكومية 
والوزارات من مسؤوليات في هذا اجلانب، فإنني أتقدم باالقتراح 
التالي إللزام ممارس����ي الرقية الش����رعية السيما اصحاب عيادات 
عالج االمراض النفسية والعضوية بالرقية الشرعية، بالضوابط 
الشرعية ووضع الشروط في هذا الشأن من قبل اجلهات املختصة، 

وقيام اجلهات احلكومية املختصة بدورها في هذا اجلانب.

هايف: إلزام ممارسي الرقية وأصحاب العيادات النفسية بالضوابط الشرعية

)أنور الكندري(النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش وفالح الصواغ يتوسطهم الشيخ د.إبراهيم الدعيج ومبارك املطوع وبعض احلضور د.فيصل املسلم والنائب السابق عبداهلل عكاش

لقطة جماعية للحضور أثناء حفل االستقبال زيد العازمي متوسطا املكرمني ونواب كتلة »التنمية واإلصالح«

فالح الصواغ مع بعض احلضورالنائب السابق رجا احلجيالن كان من ضمن املشاركني في التكرمي الشيخ د.ابراهيم الدعيج مرحبا بالصيفي مبارك الصيفي

»التنمية واإلصالح«: قافلة الحرية أثبتت معدن أهل الكويت ودعمهم للقضية الفلسطينية
أقامت حفل استقبال في صالة مشبب الجالل في منطقة هدية مساء أمس األول لتكريم المشاركين في القافلة

عدنان عبدالصمد 

»الحسابات« ناقشت ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية
امليزانيات  بحث���ت جلن���ة 
واحلس���اب اخلتامي البرملانية 
مشروع ميزانية مؤسسة املوانئ 
الكويتية للسنة املالية 2011/2010 
ومدى توافقها مع اهداف وبرامج 
وسياس���ة اخلط���ة الس���نوية 

.2011/2010
وطالب���ت اللجنة بتزويدها 
بتقرير تفصيلي بذلك، وقال رئيس 
اللجنة النائب عدنان عبدالصمد 
ان املؤسسة استعرضت مالمح 
الس���نوية 2011/2010  اخلط���ة 
للمؤسسة وتبلغ جملة تكاليف 
املش���اريع في اخلطة السنوية 
وامليزانية 153.4 مليون دينار 
منها 1.6 مليون دينار مشاريع 
امليزاني���ة، 151.7  ف���ي  مدرجة 
مليون دينار مشاريع متويلها 
ذاتي من مؤسسة املوانئ، لكن 
يالحظ وج���ود اخت���الف في 
عدد املشروعات حيث بلغت 9 
مشروعات في اخلطة السنوية، 
مقابل 24 مشروعا في ميزانية 

السنة 2011/2010.
وطالب عبدالصمد بتشكيل 
فريق عمل من مؤسسة املوانئ 
العامة  املالية واالمانة  ووزارة 
للتخطيط لتوضيح اسباب هذه 

االختالفات.
واك���د عبدالصم���د ضرورة 
التنسيق بني اخلطة متوسطة 
املدى )2011/2010 - 2014/2013(، 
الس���نوية 2011/2010  واخلطة 
وميزانية السنة 2011/2010 ألنها 

صدرت بقوانني.
وطالب عبدالصمد املؤسسة 
بتقرير تفصيلي عما مت حتقيقه 
في احلس���اب اخلتامي للسنة 
املالي���ة 2009/2008 ملؤسس���ة 
املوان���ئ م���ن اه���داف وبرامج 
وسياسات ومشروعات وردت 
في برنامج عمل احلكومة للفصل 

التشريعي الثالث عشر.
وبني عبدالصمد ان تقديرات 
مشروع ميزانية مؤسسة املوانئ 

الكويتية للسنة املالية 2011/2010 
كما يلي:

� تقدر جملة االيرادات مببلغ 
68.2 مليون دينار موزعة كما 
يلي: ايرادات حمولة تبلغ 49.8 
ايرادات مالحية  مليون دينار، 
تبلغ 6.4 ماليني دينار، وايرادات 
خدمات تبلغ 7.3 ماليني دينار، 
وايرادات اخرى تبلغ 4.6 ماليني 

دينار.
وتق���در جمل���ة املصروفات 
مببلغ 49.7 مليون دينار موزعة 

كما يلي:
املرتبات  تقدر مصروف���ات 
مببلغ 22.8 مليون دينار، وتقدر 
املصروفات العامة مببلغ 26.8 
مليون دينار، يقدر صافي االرباح 
مببلغ 18.5 مليون دينار، يؤول 

الى اخلزانة العامة للدولة.
وأوضح عبدالصمد ان اللجنة 
ان املؤسس���ة ادرجت  الحظت 
ايرادات املنطقة التجارية احلرة 
للسنة املالية 2011/2010 وللمرة 
االولى ومببلغ 1.2 مليون دينار، 
في حني قدرت املؤسسة ايرادات 
املنطقة احلرة التجارية مببلغ 
6.4 ماليني دينار وينقص 5.2 

ماليني دينار.
وأفادت املؤسس���ة بأن هذا 
التعاقد مع الهيئة العامة للصناعة، 
العقارية،  الوطنية  والش���ركة 

والتي تطال���ب بتنفيذ البند 11 
من العقد والذي ينص على تأهيل 
املستودعات ومساحات التخزين 
في املنطقة احلرة وتقدر تكاليفها 
مببلغ 6 ماليني دينار، ولذلك لم 
يتم حتصيل مستحقات الدولة 

بسبب هذا البند في العقد.
واك���د عبدالصم���د ضرورة 
الدولة  حتصي���ل مس���تحقات 
ومعاجلة هذه املش���كلة مبا ال 
يتعارض مع املعاجلة احملاسبية 

السليمة.
ولف���ت عبدالصم���د الى ان 
اللجنة الحظت انخفاض تقديرات 
بعض انواع االيرادات للس���نة 
2011/2010 باملقارن���ة بالس���نة 

السابقة ومنها:
رس���وم البقاء في املراسي، 

رسوم الرسو واالقالع، االيرادات 
اي���رادات بيع مياه،  املتنوعة، 
اي���رادات فوائد ودائ���ع ثابتة 
الدوحة  وهي مركزة في ميناء 
فقط، ويقت���رح ان توزع على 
املوانئ حسب مس���اهمتها في 
التشغيل، أو توضع في ديوان 

عام املؤسسة.
اللجنة  ان  وقال عبدالصمد 
الحظت عدم التزام املؤسس���ة 
بتنفيذ قرارات االحالل الوظيفي 
املدنية وتنفيذ  لديوان اخلدمة 
سياسة االحالل، حيث زادت عقود 
غير الكويتيني من 106 في السنة 
السابقة، مقابل 111 عقدا للسنة 
2011/2010. كم���ا انخفض عدد 
وظائف الكويتيني ب� 13 وظيفة 

في السنة 2011/2010.

أقامت كتلة »التنمية واإلصالح« 
مساء أمس األول حفل استقبال في 
صالة مشبب اجلالل في منطقة هدية 
تكرميا ألبطال قافلة احلرية الذين 
شاركوا في قافلة ايصال املساعدات 
لقطاع غزة احملاصر والدعوة لرفع 

احلصار عن القطاع.
حض����ر احلف����ل العدي����د من 
الشخصيات والفعاليات السياسية 
والرسمية واالجتماعية حيث ثّمن 
اجلميع ما بذله املشاركون في القافلة 
كما خصوا بالذك����ر اجلهد املميز 
الذي بذله النائب د.وليد الطبطبائي 
ومتثيله لنواب مجلس األمة في 
تلك القافلة التي أثبتت معدن أهل 
الكويت ومدى دعمهم ومساندتهم 

للقضية الفلسطينية.

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

ممار�سة رقم 2011/2010/6

توريد وتركيب عدد )2( خزانة كهربائية حلفظ امللفات
) ملفات تعليق( لبلدية الكويت

اإعـالن رقم )2010/83(

مدير عام البلدية

 )2( عدد  وتركيب  توريد  ممار�سة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

خزانة كهربائية حلفظ امللفات )ملفات تعليق( لبلدية الكويت  طبقًا 

املمار�سة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�سة  العامة  واملوا�سفات  لل�سروط 

املناق�سات  اإدارة  من  عليها  احل�سول  ميكن  والتي  اأعاله  املذكورة 

)املبنى  الرئيـــ�سي  البلـــديـــة  مبنى  امل�سرتيات(  )مراقبة  والعقود 

د.ك   30 بقيمة  مالية  طوابع  مقابل  وذلك  الرابع  الدور  الأو�سـط( 

)ثالثون دينارا فقط لغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اأخر موعد لإيداع العطاءات يف ال�سندوق املخ�س�ص باإدارة 

املناق�سات والعقود بالبلدية الرئي�سية - مبنى الوزير - الدور العا�سر 

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  هو 

العطاءات  وت�سري   22401044 تليفون:  لال�ستف�سار  2010/6/28م 
ملدة )90( ت�سعون يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�سة بها، وتبلغ 

قيمة الكفالة الأولية 2% )اثنان باملائة( من قيمة العطاء يف �سورة 

طوال  �ساحلة  الكفالة  تكون  اأن  على  �سمان  خطاب  اأو  م�سدق  �سيك 

مدة �سريان العطاء. علمًا باأن هذه املمار�سة قابلة للتجزئة.

بلدية الكويت


